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testo 324. Тестування водо і газопроводів та визначення величини витоків



З роками газо та водопровідні системи зношуються та 

стають негерметичними. З цієї причини всі труби і кла-

пани відповідно до законодавчих вимог DVGW, ÖVGW та 

UNI мають регулярно перевірятись на безпечне функціо-

нування через певний час їх експлуатації, після здійснення 

нових налаштувань або будь-яких конструктивних змін.

З приладом testo 324 можна точно і легко виконати не 

лише тест на навантаження та герметичність, але і дуже 

важливий тест на придатність. Лише перевірки виконані 

в реальних умовах здатні показати, чи коректно та без-

печно працюють труби та арматура.

Добре укомплектований для будь-якої перевірки 

Багатоцільовий вимірювальний прилад testo 324 добре укомплектований для 

проведення повного переліку випробувань газо або водопровідних труб, що 

включає перевірку:

• Герметичності газових труб (у відповідності до TRGI 2008 та DVGW G 5952)

- навантаження і перевірка герметичності

- перевірка працездатності

• Герметичності труб для зрідженого газу (у відповідності до TRF 2012)

- навантаження і перевірка герметичності

- повторні випробування

• Працездатності  редуктора за допомогою регулятора тиску газу

• Герметичності труб з питною водою у відповідності до ZVSHK (EN 806-4)

• Герметичності труб зі стічною водою у відповідності до DIN EN 1610. Випробування навантаженням
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Для будь-яких вимірювань на 
трубах для газу або води.



Цифровий вимірювальний прилад найновішого покоління 

testo 324 - більш швидкий, зручний, безпечний та макси-

мально точний ніж всі попередні прилади. Вдосконалений 

для забезпечення комфортної щоденної роботи. Всі по-

трібні для вимірювання функціональні можливості зосе-

реджені в одному приладі. 

Точні та надійні вимірювання дозволяють швидко проана-

лізувати стан  газо і водопровідних труб під час обслуго-

вування або перевірки та своєчасно здійснити необхідні 

заходи. Це заощаджує кошти замовника, підвищує ваш 

статус в його очах та залишає позаду ваших конкурентів.  

Перевірка  працездатності -  
максимум точності та зручності.

Тестування газового обладнання в автоматичному режимі

Автоматичний тест на герметичність. Перевірка газопроводу на

надійність.

Перевірка водопроводів та водостоків.
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Швидкі, точні і, в той же час, безпечні 
вимірювальні прилади.

Безкомпромісна продуктивність

До появи цього приладу фахівці були вимушені виби-

рати: або надавати перевагу складному у використанні 

вимірювальному приладу з дуже точним сенсором або 

використовувати простий прилад  і йти на компроміс  з 

точністю вимірювання.

 

testo 324 позбавляє вас від необхідності складного ви-

бору - DVGW-G-5952 сертифікація підтвердила високу 

точність вимірювань приладу, що вдало поєднується  з 

простотою в роботі та безпечністю.

Точність датчиків 

Поєднання в одному приладі датчику потоку та трьох 

датчиків тиску, перетворює прилад testo 324, з технічної 

точки  зору,  в витвір мистецтва, ідеально придатний для 

будь-яких тестів газо та водопровідних труб.

Зрозуміла структура меню

Зрозуміле управління приладом testo 324, завдяки про-

стій та логічній структурі меню, в якій виконання вимірю-

вань детально пояснюються крок за кроком.

Швидкі вимірювання

Напівавтоматична та автоматична функції вимірювання до-

зволяють значно економити час та уникнути помилок. Всі 

параметри вимірювань, що контролюються для забезпе-

чення відповідності законодавчим нормам, надійно збері-

гаються в пам’яті приладу. 
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Точні результати завдяки точним датчикам 
та конструкції приладу

Безпечна конструкція приладу

Завдяки вбудованому насосу для створення тиску і кон-

структивним особливостям прилад testo 324 здатний 

виконувати перевірку кількості  витоків в напів-автома-

тичному режимі. А отже, зникає необхідність ручного під-

тримання тиску для усунення коливань

Точні датчики

Датчик потоку, датчик абсолютного тиску та два датчики 

дифтиску надають багато переваг, найголовніша з яких 

-  максимальна точність. Вимірювання теплопередачі дат-

чиком протоку  дозволяє отримати точні дані навіть при 

найменшому напорі газу.

 

Високу точність забезпечує також компенсація коливань 

атмосферного тиску повітря або висоти сенсором абсо-

лютного тиску.

Вбудований насос для автоматич-
ного підтримання тиску

До 5 годин безперервних вимірю-
вань з вбудованим блоком акуму-
ляторів

Вимірювання високоточним сенсо-
ром потоку при кожній перевірці

Сенсор тиску до 1 Бар 

Підключення зовнішнього зонду 
для перевірки високого тиску до 
25 Бар або зонду вимірювання 
температури (опція)

Штуцер тиску для підключення 
до мережі газопостачання

Штуцер тиску для перевірки на 
навантаження, герметичність та 
працездатність



Основні переваги:

•  Мінімальні зусилля при використанні

•  Просте керування 

•  Високоточні результати вимірювань 

•  Автоматичне документування та аналіз

•  Сертифіковано DVGW
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Надійне документування та зберігання даних вимірювань

Завдяки вбудованій пам’яті виміряні дані та назви місць вимі-

рювань можуть зберігатись безпосередньо в приладі testo 324, 

і бути ідентифіковані з певним клієнтом. За допомогою USB або 

Bluetooth (опція) ви можете передати протоколи вимірювань до 

інших приладів для професійної обробки в спеціалізованому про-

грамному забезпеченні Testo або друку на портативному принтері 

безпосередньо за місцем вимірювань.

Необмежені можливості застосування

Універсальні можливості надає надійний кейс з усім не-

обхідним для підключення до газової мережі приладдям, 

а також тривалий час автономної роботи та кольоровий 

дисплей з підсвічуванням.

Універсальні можливості застосування 
з кейсом або без нього.
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№ замовл.

Комплект testo 324: Професійне вимірювання, документування та тестування 0563 3240 71
Прилад testo 324 для визначення кількості витоків

Блок живлення для testo 324 та принтера

Кейс із приладдям для підключення до газової мережі, аксесуарами для підключення* та шлангом
Ручний насос для створення тестового тиску

Адаптер для підключення до газового котла

Заглушка високого тиску 3/4” і 1 1/4”

Заглушка високого тиску 3/8” і 3/4”

Заглушка високого тиску 1/2” і 1”

Конічна заглушка 1/2”

Конічна заглушка 3/4”

Детектор витоків testo 316-2

Принтер

Термопапір

Замовити прилад та додаткове приладдя. № замовл.

Базовий комплект testo 324: Придатний для проведення всіх обов’язкових офіційних вимірювань 0563 3240 70
Прилад testo 324 для визначення кількості витоків

Блок живлення для testo 324 та принтера

Кейс із приладдям для підключення до газової мережі, аксесуарами для підключення* та шлангом
Ручний насос для створення тестового тиску

Адаптер для підключення до газового котла

Заглушка високого тиску 3/4” і 1 1/4”

Дані для замовлення приладу № замовл.

Прилад testo 324 для визначення кількості витоків (без блоку живлення) 0632 3240
Блок живлення для testo 324 та принтера 0554 1096
Детектор витоків testo 316-2 (CH4, H2, C3H8) з гнучким зондом, блоком живлення та навушником 0632 3162
Детектор витоків testo 316-Ex з PPM дисплеєм та Ex-захистом 0632 0336

 * Прилад, насос, адаптер для шлангів, клапан перевантаження і запірний кран

 * Прилад, насос, адаптер для шлангів, клапан перевантаження і запірний кран

 * Прилад, насос, адаптер для шлангів, клапан перевантаження і запірний кран

Дані  для замовлення приладдя № замовл.

Кейси
Кейс для підключення до газової мережі, з аксесуарами для підключення* та шлангом 0516 3240
Кейс для транспортування 0516 3121

Приладдя

Одноклапанний  запобіжник 0554 3162
Мідний двохклапанний розгалужувач 0554 3161
Конічна заглушка 1/2” 0554 3151
Конічна заглушка 3/4” 0554 3155
Заглушка високого тиску 3/8” і 3/4” 0554 3163
Заглушка високого тиску 1/2” і 1” 0554 3164
Заглушка високого тиску 3/4” і 1 1/4” 0554 0533
Випускний клапан 0554 3171
Кришка лічильника 0554 3156
Трійник зі шлангом (для підключення до обох штуцерів газового лічильника для перевірки гермет. труби) 0554 0532
Трійник високого тиску (для підключення між трубою - зондом високого тиску - насосом / комппресором) 0554 3139
Принтери та приладдя

Принтер 0554 0549

Bluetooth® принтер з блоком живлення 0554 0553
Термопапір (6 рулонів) 0554 0568
Сенсори та зонди

Швидкий зонд температури поверхні з хрестоподібною, підпружиненною термопарою (необхідний  кабель 0430 0143) 0604 0194
Зонд високого тиску до 25 Бар у відповід. з EN 806-4 (рекомендовано з трійником високого тиску 0554 3139) 0638 1748

Інше приладдя

Ручний насос зі шлангом для створення тиску 0554 3157
Спрей для виявлення витоків 0554 3166
ISO сертифікат калібрування протоку газу в 5 точках 0520 0084
Програмне забезпечення easyheat 0554 3332
З’єднувальний кабель 1,5 м (замовляється до зонду температури поверхні 0604 0194 ) 0430 0143
USB кабель (підключення до ПК - testo 324) 0449 0047
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Технічні дані

Клас захисту IP40 у відповідності до EN 60529

Робоча температура +5 °C ... +40 °C

Температура зберігання -20 °C ... +50 °C

Додаткові роз’єми для зондів 2 роз’єми Hirschmann для підключення зондів тиску та температури

Адаптери для підключення до труб 2 роз’єми для підключення до труб з тиском DN 5

Акумулятор мінімальний час вимірювання 5 годин, можлива робота від мережі

Дисплей Кольоровий дисплей, побудова графічних кривих

Передача даних USB, IRDA, Bluetooth® (опція)

Принтер 0554 0549, 0554 0547, 0554 0544, 0554 0553 (з опцією Bluetooth®)

Сертифікований DVGW у відповідності до G 5952 Клас приладу L до літражу = 200 літрів

Вимірювання кількості витоку Діапазон вимірювання: 0 дo 10 л/г
Похибка: ± 0,2 л/г або ± 5 % від вимір. величини

Вимірювання тиску Діапазон вимірювання: 0 дo 1000 гПа
Похибка: ± 0,5 гПа або ± 3 % від вимір. величини

Вимірювання абсолютного тиску Діапазон вимірювання: 600 дo 1150 гПа
Похибка: ± 3 гПа

Перевантаження дo 1200 гПа

Вимірювання температури термопара Tип K Діапазон вимірювання: -40 °C дo +600 °C
Похибка: ± 0,5°C або ± 0,5 %

Вимірювання температури зонд NTC Діапазон вимірювання: -40 °C дo +100 °C

Вага Базовий комплект (0563 3240 70): 7,0 кг 
Професійний комплект (0563 3240 71): 8,5 кг 

Гарантія 2 роки

Ексклюзивний дистриб’ютор Testo AG
ТОВ «ЛІФОТ» 
вул. Мельникова, 83-д, оф. 403, 
Київ, 04119,       
(044) 501-40-10, 501-40-44,  
599-68-08, (095) 111-80-10    
info@testo.kiev.ua

www.testo.kiev.ua


